
 
 

  
 

 

Heerlen, 4 oktober 2019 
 
 
Betreft: Ouderavond klas 1C en 1F  
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s),  
 
 
Zoals aangekondigd tijdens de informatieavond op 26 augustus jongstleden willen wij u graag 
informeren over de pilot maatwerk op locatie Herle. Graag willen wij u uitleggen wat de pilot inhoudt 
en wat dat voor uw zoon of dochter betekent. U bent van harte uitgenodigd voor deze extra 
ouderavond op donderdag 10 oktober 2019 om 19:30 uur.  
Natuurlijk heeft de aankondiging van de pilot tijdens de eerste informatieavond vragen bij u 
opgeleverd. Tijdens de ouderavond krijgt u antwoorden op de vragen. Door het bieden van meer 
maatwerk in de klassen 1C en 1F besteden we nog meer aandacht aan de persoonlijke ontwikkeling 
van elke leerling. Meer maatwerk wordt o.a. geboden door het toevoegen van digitaal lesmateriaal. 
Hiervoor is het noodzakelijk dat leerlingen een laptop hebben. Indien uw zoon/dochter nog geen 
laptop heeft, kan een laptop aangeschaft worden via https://www.campusshop.nl/.  
Op de volgende pagina leest u meer over digitaal leren & maatwerk en over de aanschaf van een 
geschikte laptop.  
Vanaf 11 november starten we met meer digitaal leren & maatwerk in de klassen 1C en 1F. Middels 
deze link vragen wij u enkele vragen in te vullen i.v.m. de voorbereiding van de ouderavond.  
Hopelijk tot donderdag 10 oktober 2019!  
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
L. Reijnders  
Teamleider onderbouw  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.campusshop.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=-MLrBocn7EW9APoIeyZttkYp17QJEhtLrW7ooSzwzytUNTZPSzVQVFI4SUFEMkxVNEQzT1cxSUlHVi4u


 
 
 
Betreft: Digitaal leren & maatwerk 
  
Steeds beter aansluiten bij de individuele leervragen van onze leerlingen vraagt aanpassing en 
flexibiliteit. Boeken zijn daarbij prima als bron maar erg statisch. De inhoud past zich niet aan. Door 
gebruik te maken van digitale leermiddelen zijn wij flexibeler in hoeveelheid oefenstof en up-to date 
wat betreft de inhoud. Het verwerken van leerstof gebeurt meer en meer digitaal (woordjes leren via 
WRTS, werkstukken maken, uitleg terugkijken, extra oefeningen etc.). Ook in het vervolgonderwijs 
wordt digitaal leren vaak ingezet. Vandaar dat wij starten met digitaal leren & maatwerk. Wij vragen 
u een laptop aan te schaffen voor uw zoon of dochter. De school verzorgt de licenties voor o.a. 
Microsoft Office 365 en VO-content.  
Da aanschaf van de laptop kan voordelig via campusshop: https://www.campusshop.nl/  
 
U bent natuurlijk vrij om de laptop aan te schaffen waar u wilt. Let bij de aanschaf van een laptop op:  

• Het formaat; het formaat 11 inch is ongeveer een a4 papiertje. Dus lekker handzaam in de 
schooltas (290mm x 204mm).  

• De accuduur; een accuduur van minimaal 8 uur zorgt ervoor dat leerlingen de gehele 
schooldag kunnen werken met de laptop. 

• De processor, het werkgeheugen en de opslagcapaciteit.  
De Lenovo100e is een eenvoudige laptop die goed inzetbaar is voor digitaal leren.  
 
Extra’s die niet nodig zijn voor onderwijs maar wel een persoonlijke keuze kunnen zijn:  

• touchscreen  

• hybride 2 in 1 (toetsenbord los te koppelen van computer)  

• groter beeldscherm  

• grafische kaart (o.a. ivm games)  
Het is dus moeilijk te zeggen welke laptop het beste past bij uw zoon of dochter. Dat heeft namelijk 
alles te maken met persoonlijke voorkeuren en uiteraard met het budget dat ter beschikking is om 
een laptop aan te schaffen. Indien het financieel niet mogelijk is een laptop aan te schaffen kan er 
een beroep gedaan worden op stichting leergeld parkstad Limburg.  
 
Met vriendelijke groet,  
I-coach R. Vronen  
rja.vronen@bcpl.nl 
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